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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ 

 

1. Správce osobních údajů: 
Společnost TES s.r.o. se sídlem Pražská 597, 67401  Třebíč, IČ: 45477973, mail: te@tes.eu, registrována u: KS Brno, oddíl 
C, vložka 4884, (dále také „správce“)  Vás tímto v souladu s čl. 12 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a  o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) 
informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. 

2. Rozsah zpracování osobních údajů: 
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a jsou zpracovány v souladu 
s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. 

3. Zdroje osobních údajů: 
Přímo od subjektů údajů, které projevily zájem o zaměstnaná či účast ve výborovém řízení na konkrétní pracovní pozici a to: 

 mailem,  

 telefonicky, 

 osobně,  

 prostřednictvím komunikačního formuláře na webových stránkách správce www.tes.eu. 

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování: 
 adresní a identifikační údaje jméno: příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa,  

 kvalifikační údaje: dosažená kvalifikace, profesní působení, schopnosti a dovednosti. 

5. Kategorie subjektů údajů: 
 uchazeč o zaměstnání 

6. Kategorie příjemců osobních údajů: 
 Zpracování je výhradně pro vnitřní potřebu správce. 

 Zpracovatel – smluvní správce webových stránek správce a poskytovatel webhostingu. 

7. Účel zpracování osobních údajů 
Hlavním účelem je obsazení volné pracovní správce adekvátně kvalifikovaným zaměstnancem (subjektem údajů).  

8. Právní titul 
Při výběrovém řízení jsou osobní údaje subjektů zpracovány na žádost tohoto subjektu údajů. 
U uchazečů o zaměstnání s vyhovujícími kvalifikačními předpoklady, pokud udělí tento subjekt údajů souhlas, správce 
zpracovává jeho osobní údaje po dobu 1 roku, pro možnost kontaktovat jej v případě nového výběrového řízení. 

9. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 
Zpracování u správce je prováděno jednotlivými pověřenými zaměstnanci, příp. zpracovatelem. U osobních údajů získaných 
prostřednictvím webových stránek se podílí externí zpracovatel, který spravuje webové stránky a poskytuje webhosting a 
uchovává po časově omezenou dobu záznamy z komunikačního formuláře vyplněného uchazečem o zaměstnání (subjektem 
údajů). Zpracování osobních údajů probíhá manuálně v elektronické nebo listinné podobě, dále i v elektronických 
informačních systémech za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.  
Při zpracován nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.  
Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby 
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré osoby, které přicházejí 
ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a 
vázány povinností mlčenlivosti a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních 
údajů.  

10. Doba zpracování osobních údajů 
 U uchazečů s nevyhovujícími předpoklady jsou údaje likvidovány ihned po ukončení výběrového řízení a vyrozumění 

uchazeče. 

 Uchazeči s vyhovujícím předpoklady s uděleným souhlasem – likvidovány po 1 roce od udělení souhlasu.   
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11. Práva subjektů údajů 
A) Subjekt údajů má právo, v případě že udělil svůj souhlas se zpracováním, jej kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není 

dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.  
B) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním 

údajům a k následujícím informacím: 
o účelu zpracování, 
o kategorii dotčených osobních údajů, 
o příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 
o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, 
o veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, 
o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

C) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních 
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, 
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

o Požádat správce o vysvětlení. 
o Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, 

doplnění nebo vymazání osobních údajů. 
o Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. 
o Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na 

dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. 
o Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. 

12. Kontaktní údaje 
S otázkami ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů či způsobu, jímž TES s.r.o. shromažďuje údaje o uchazečích, 

a s případnými připomínkami je možné se obrátit na: tel. +420 568 838 421, tes@tes.eu 

 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce v sekci KARIÉRA. 

 


